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Lütfen Dikkatlice Okuyunuz.
Türev ürünlere ilişkin anlaşmalarla yapılan işlemlerde zarar riski büyük olabilir. Bu nedenle maddi
durumunuzu gözeterek bu tür işlemlerin size uygun olup olmadığını dikkatlice düşünmelisiniz. İşlem
yapmak konusunda karar verirken aşağıdaki hususlara dikkat etmelisiniz:
1. Tüm işlemler varsa düzenleyici kuruluşlar, borsalar, takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her
türlü mevzuat ve benzeri idari düzenlemeler çerçevesinde yürütülmektedir.
2. Türev ürünlere ilişkin işlemler çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri
sonucunda yatırdığınız tüm meblağı kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin
türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir. Döviz fiyatlarındaki hareketin poziyonunuz
aleyhinde olması halinde, poziyonunuzu devam ettirebilmek için, kısa süreli bir ihbarla sizden büyük
miktarlarda ek ödeme yapmanız istenebilir. Talep edilen miktarları istenilen süre içinde
ödemezseniz, pozisyonunuz zararla tasfiye edilebilir ve bunun sonucu olarak hesabınızda
oluşabilecek tüm zararlardan sorumlu olursunuz.
3. DCD (dual currency deposit / opsiyon tercihli mevduat ) işlemleri, vadeli mevduat + vadeli mevduat
tutarı kadar bir opsiyon satma işlemi olup, bu işleme konu olan mevduat vadesinden önce
çekilemez.
4. Belirli piyasa şartlarında bir pozisyonu tasfiye etmek sizin için zor, hatta imkansız olabilir. Şarta
bağlı emirler, piyasa şartlarının bu emirlerin uygulanmasını imkansız kıldığı durumlarda zararınızı
öngörülen miktarlarda sınırlamayabilir.
5. Kredili işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük özkaynakla işlem yapmanın piyasada lehe
çalışabileceği gibi aleyha de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek
kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
6. Reuters, Telerate, gazeteler, üçüncü kişiler tarafından açıklanan döviz fiyatları gerçek işlemin
mutlaka bu düzeylerde yapıldığını göstermez. Bu nedenle, emrin bel i ittiğiniz oranlarda
yapılabileceği veya yapılamayacağı hususunda karar vermek veya direnmek için bu kaynaklara
dayanamaz veya bunları kullanamazsınız.
6. Piyasalarda yapacağınız işlemler hakkında tarafınıza aktarılan bilgiler ve yapılacak
tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği de tarafınızca dikkate alınmalıdır.
Yapılacak teknik ve temel analiz kişiden kişiye farklılık arzedebilir ve bu analizlerde yapılan
öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
7. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde ayrıca kur riski de bulunmaktadır. Kur dalgalanmaları
nedeniyle Yeni Türk Lirası/Türk Lirası bazında değer kaybı olabilecektir. Devletlerin yabancı para ve
döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin
zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.
8. Bütün işlemlerden kar etmek neredeyse imkansızdır.
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9. Pozisyon kapatma amaçlı olmayan her türev ürün işleminiz için Bankamızca belirlenen tutarlarda bir
başlangıç teminatı yatırmanız gerekmektedir.
10.Bir opsiyon sözleşmesi alırsanız, opsiyonu kullanmadığınız takdirde riskinizi, opsiyon primi ile
sınırlamanız mümkündür.
11.Bir opsiyon sözleşmesi satarsınız, görece küçük ters bir piyasa hareketinde, opsiyon satmakla elde
ettiğiniz prim ödemesini aşabilecek sınırsız potansiyel kayıp riskini üstlenirsiniz. Opsiyonu yerine
getirmeniz istendiğinde, bunun üzerinde herhangi bir kontrol yetkiniz yoktur, bu yükümlüğü
gerçekleştirmek zorundasınızdır. Dolayısıyla, opsiyon satım işlemlerinde sermayenize ve
deneyiminize göre karar vermeniz gerekmektedir.
12.Hesap ve firma bazında belirlenen limite ulaşıldığı takdirde pozisyonunuzu kapatmak dışında işlem
yapma imkanınız kalmayacaktır

Bu kısa açıklama, doğal olarak tüm riskleri ve piyasaların genel dinamiklerini gösteremez. Yatırımcıyı
sadece mevcut riskler hakkında genel olarak bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle, işlemlere
başlamadan önce piyasa şartlarını göz önünde bulundurarak dikkatlice incelemeniz ve araştırmanız
gerekir.
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